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القول في تروك اإلحرام
في تروك اإلحرامالقول •
أمور و المحرمات منه •

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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صيد البر-األول
لة و إشارة و دال-صاده  محللو و -أكالصيد البر اصطيادا و -األول•

و إغالقا و ذبحا و فرخا و بيضة، 
، *أحوطالمشهور و هو ميتة، على ذبحه كان فلو •
الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري، و •
ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، **و األحوط•
.في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم االبتالء بهاو •
.بل هو األقوى، نعم ذبيحة المحرم طاهر و إن كان حرام أكله*•
.بل األقوي ترك قتل كل حيوان موذي ما لم يخاف منه**•

418: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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النساء-الثاني
لذة و تمتع كلبشهوة، بل النساء وطءا و تقبيال و لمسا و نظرا -الثاني•

.*منها

وة، بل كل و نظرا بشهلمساًو تقبيالً و وطءاً بل الرجال ايضاً للنساء*•
.منهلذة و تمتع 

و المراد من ذلک هو الزوج أو الزوجة أو األمة  و إال فسائر الناا  •
کان مطلقااً و لاو لام يمعهم حرام أجنبي أو أجنبية و اإللتذاذ بشهوة 

.محرماً

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جامع في إحرام عمرة التمتع
عن ذكرقبال أو دبرا باألنثى أو ال*التمتعلو جامع في إحرام عمرة 1مسألة •

علم و عمد فالظاهر عدم بطالن عمرته، و عليهه الكاهارة، لكهن األحهوط 
حه  إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، و لو ضها  الوقه 

إفرادا و أتى بعده بعمرة ماردة، و أحوط من ذلك إعادة الح  من قابهل و
دنة من غيهر لو ارتكبه بعد السعي فعليه الكاارة فقط، و هي على األحوط ب

.فر  بين الغني و الاقير
األنثى لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو عمرة التمتع قبالً أو دباراً با*•

عي أو الذكر عن علم و عمد فاألقوي بطالن عمرته لو وقع ذلک قبل الس
و ضاا  و لاالعمل بل يجب استئنافهإتمام و عليه الکفارة و اليجب عليه 

ي و لاو وقاع ذلاک بعاد الساعالوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة
بدنة و هي على األحوطالکفارة فقط فالظاهر عدم بطالن عمرته، و عليه 

.من غير فر  بين الغني و الفقير

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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حج التمتعلو جامع في إحرام 

إن حّجهبطللو ارتكب إحرام الحج عالما عامدا  ذلك في 2مسألة 
وف كان قبل وقوف عرفات بال إشكال، و إن كان بعده و قبل الوق

إتمام العمل بالمشعر فكذلك على األقوى، فيجب عليه في الصورتين
عد ، و لو كان ذلك ب*و الحج من قابل، و عليه الكفارة، و هي بدنة

اء الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النس
حجه و عليه الكفارة و إن كان بعد تجاوزه عنه صح و الصحّ 

.كفارة على األصح

ترقا عليهما أن يفو يستحب سوق البدنة و نحرها يوم األضحى و*
فی هذا الحج وفی الحج القابل إذا بلغا ذلك المكان حتی تحقق
.ثالذبح يوم األضحی و معنى االفتراق أال يخلوا إال و معهما ثال

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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امرأة بشهوةأو نظر أو المسقبّللو 
وة شههإن كهان بغيهر بدنهة،و لو قبّل امرأة بشههوة فكاارتهه 3مسألة •

و إن كان األحوط بدنة، و لو نظهر الهى أهلهه بشههوة فهأمنى *فشاة
ليه و لهو فكاارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فال شي ء ع

و إال نظر الى غير أهله فأمنى فاألحوط أن يكاّر ببدنة مهع اإلمكهان،
ارة، و فببقرة، و إال فبشاة و لهو المسهها بشههوة فهأمنى فعليهه الكاه

تخلو من قوة، و إن لهم يمهن فكاارتهه ال الشاة األحوط بدنة و كااية 
.شاة

.على األحوط و إن كان البدنة أكثر احتياطاً*•

419: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو جامع امرأته المحرمة
ه لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فال شي ء عليها و عليه4مسألة •

.إن طاوعته فعليها كاارة و عليه كاارةو كاارتان،

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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انأو غفلة أو نسيجهلكل ما يوجب الکفارة لو وقع عن 

كل ما يوجب الكاارة لو وقع عن جهل بهالحكم أو غالهة أو5مسألة •
.ال شي ء عليهو نسيان ال يبطل به حجه و عمرته

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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إيقاع العقد-الثالث
بعهد لناسه أو لغيره و لهو كهان محهال و إن ال ي*العقدإيقاع -الثالث•

،**جوازها
كم، لو عقد لناسه في حال اإلحرام حرم  عليه دائما مع علمه بالحو •

و األحهوط ذلهك. و لو جهله فالعقد باطل لكن ال تحرم عليهه دائمها
.سيما مع المقاربة

.أي عقد النكاح*•
.بل بعيد جداً**•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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في حال اإلحرامالخطبة 
ز تركها، و يجو*و األحوطاإلحرام،تجوز الخطبة في حال 6مسألة •

.الرجوع في الطال  الرجعي

.استحباباً*•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد محال على امرأة محرمة
فاألحوط تهرك الوقهاع و *محرمةلو عقد محال على امرأة 7مسألة •

ا و ال بالحكم طلقه***عالماو لو كان ، **بطال ماارقتها و نحوه،
.ينكحها أبدا

.العقد باطل فالوقاع حرام و ال حاجة إلى الطال *•
.الطال إلى فالحاجة قد مر أن العقد باطل **•
رم لو كان  المرأة المحرمة عالمة بالحكم فالعقهد باطهل و تحه***•

.بداًعليه ابداً و لو كان  جاهلة فالعقد باطل و لكن ال تحرم عليه أ

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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لو عقد لمحرم فدخل بها
احد فعلى كل وفمع علمهم بالحکم لو عقد لمحرم فدخل بها 8مسألة •

هي بدنة، كاارة،و منهم 
منهملو لم يدخل بها فال كاارة على واحد و •
، و ال فر  فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلين أو محرمين•
.الجاهللو علم بعضهم الحكم دون بعض يكار العالم عن ناسه دونو •

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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المنقطعالعقد الدائم و بين عدم الفر  
م و الظاهر عدم الار  فيما ذكر من األحكام بين العقهد الهدائ9مسألة •

.*المنقطع

.على األحوط*•

 420: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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االستمناء-الرابع
،*وسيلةاالستمناء بيده أو غيرها بأيّة -الرابع•
فإن أمنى فعليه بدنة •
.بطالن ما يوجب الجماع بطالنه على نحو ما مرّ**و األحوط•

.نتهعلى األقوي لو انتهي إلي اإلمناء و علي األحوط وجوباً لو لم ي*•
.استحباباً**•

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الطيب-الخامس
الكافور صبغا و إطالء و بخهورا علهىحتى الطيب بأنواعه-الخامس•

ه الطيب و ال يجوز لبس ما فيه رائحته، و ال أكل ما في*لباسهبدنه أو 
و األقوى عدم حرمهة الزنجبيهل و الدارصهيني، و األحهوطكالزعاران 
.االجتناب

 وَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَارُ وَ الْاوَرْ ُ-إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ*•
بَاةُ عن الْأَدْهَاانُ الطَّيِّاإلجتنابمُحْرِمِ يجب على الْغَيْرَ أَنَّهُ  -الزَّعْفَرَانُ
.على األحوطبأنواعه 

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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يجب االجتناب عن الرياحين
يجب االجتناب عن الرياحين أي كهل نبهات فيهه رائحهة 10مسألة •

طيب هو نب  زهره من أو كالخزامى،إال بعض أقسامها البرية * طيبة
تثنى اإلذخر، و يسهالشيح و الشيخاألزهار على ما قيل، و القيصوم و 

اب االجتن** فاألحوطمن الطيب خلو  الكعبة، و هو مجهول عندنا، 
.من الطيب المستعمل فيها

و إن كان األقوى عدم وجوبه* •
استحباباً** •

 421: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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يحال يجب االجتناب عن الفواكه الطيبة الر

ح و ال يجب االجتناب عهن الاواكهه الطيبهة الهريح كالتاها11مسألة •
.إن كان األحوط ترك استشمامهو األترج أكال و استشماما

 421: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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ما يستشم من العطر في سو  العطارين
ين الصهاا يستثنى ما يستشم من العطر في سو  العطارين ب12مسألة •

*.المروة،فيجوز ذلكو 

عطار فاي اليبعد اسراء هذا االستثناء بالنسبة الي ما يستشم مان ال*•
.المطاف

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب
جهب يشاربهأو أكلاهما فيه الطيب أو لبسإلى اضطرلو 13مسألة •

جهوز ال يجوز إمساك أناه من الرائحة الخبيثة، نعم يو ،*أناهإمساك 
.الارار منها و التنحي عنها

.النه ليس مضطرا الي شم الطيب*•

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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الطيب و شرائهبيع 
ب يجهلكهن .اليههال بأس ببيهع الطيهب و شهرائه و النظهر 14مسألة •

.االحتراز عن استشمامه

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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كفارة استعمال الطيب
نهه لو تكرر م،و *األحوطكاارة استعمال الطيب شاة على 15مسألة •

ال فهإن االستعمال فان تخلل بين االسهتعمالين الكاهارة تكهررت، و إ
  واحد تكرر في أوقات مختلاة فاألحوط الكاارة، و إن تكرر في وق

.ال يبعد كااية الكاارة الواحدة

اةٌ إِذَا اسْتَعْمَلَ الطِّيبَ أَكْلًا أَوْ شَمّاً أَوِ ادِّهَاناً مُتَعَمِّداً لَزِمَهُ شاَ الْمُحْرِمَ *•
. ءٌشَيْوَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَزِمَهُ إِطْعَامُ مِسْکِينٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً لَمْ يَلْزَمْهُ 

420: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
اء و لبس المخهيط للرجهال كهالقمي  و السهراويل و القبه-السادس•

وج و ال يجوز لبس ما يشهبه بهالمخيط كهالقمي  المنسهبل أشباهها
ال األحوط االجتناب من المخيط و لهو كهان قلهياللبد،و المصنوع من 

مخيط الهذي كالقلنسوة و التكة، نعم يستثنى من المخيط شد الهميان ال
.فيه النقود

421: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
زَرُّ أَوْ بَابُ حُكْمِ لُبْسِ الْمَخِيطِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَ لُبْسِهِ ثَوْباً يُه35« 2»•

يُدَرَّعُ
نِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْ« 3»-16815-1•

:عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
هُ إِلَّاا أَنْ-وَ أَنْاتَ مُحْارِمٌأَزْرَارٌ لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَاهُ• اً وَ لَاا ثَوْباتَنْکُساَ

ا وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا-وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَکُونَ لَکَ إِزَارٌ*تَدَرَّعُهُ
.يَکُونَ لَکَ نَعْلٌ

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
هها تهدرّع ب: لبس الهدِرْع  يقهال: تدرّع: اللغةفي *•

.وتدرّعها، أي لبسها
تدرّعههه بحذإ إحههدى »: وقههال العلّامههة الاههيض•

التههاءين، أي تلبسههه بإدخههال يههديك فههي يههدي 
. «الثوب

  القههاموس 82، ص 8لسههان العههرب، ج : راجههع•
(. درع)960، ص 2المحيط، ج 

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
رٍ عَهنْ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْمُحَمَّدُ •

.«4»مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ 
من الباب 2، و أورد ذيله في الحديث 2617-340-2الاقيه -(3)•

، و ذيله 36من الباب 1من أبواب االحرام، و صدره في الحديث 30
50من الباب 1و قطعة منه في الحديث 37من الباب 2في الحديث 

.من هذه األبواب51من الباب 1و أخرى عن التهذيب في الحديث 
.9-340-4الكافي -(4)•

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
مِ« 5»-16816-2• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْهنِ الْقَاسهِ

لَها : الَعَنْ صَاْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَ
 سَرَاوِيلَ وَ لَا تَلْبَسْ-تَلْبَسْ وَ أَنْ َ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لَا تَدَرَّعُهُ

.وَ لَا خُاَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ-إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ

.227-69-5التهذيب -(5)•

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
فِهي  وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى عَهدَمِ جَهوَازِ لُهبْسِ الْمُحْهرِمِ الْقَمِهي َ : أَقُولُ•

وَ قَهدْ نَقَهلَ جَمَاعَهةٌ الْإِجْمَهاعَ « 2»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ « 1»الْإِحْرَامِ 
وَ الْأَحَادِيثُ غَيْرُ صَرِيحَةٍ فِيههِ « 3»عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الْمَخِيطِ لِلْمُحْرِمِ 

.«4»لَكِنَّهُ أَحْوَطُ 

 474: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
•______________________________

من أبواب االحرام، و ما يهدل علهى حكهم 11تقدم في الباب -(1)
مهن أبهواب أقسهام 17من البهاب 5الثياب في االحرام في الحديث 

54من البهاب 2و في الحديث 52من الباب 2الح ، و في الحديث 
.من أبواب االحرام32و حكم لباس النساء في الباب 

مهن 9و 8من هذه األبواب، و في البهابين 45ياتي في الباب -(2)•
.أبواب بقية كاارات االحرام

-330-1، و ماهاتيح الشهرائع 469-1راجع التنقهيح الرائهع -(3)•
-18، و جواهر الكالم 781-2، و المنتهى 333-1، و التذكرة 367
335 ،20-404.

 474: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
جملة ياهم من بعض األحاديث السابقة و اآلتية االذن في لبس-(4)•

علين من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم االزار و الخاين مع عدم الن
مع عدم األمر و كالنعلين، و لبس القبا مقلوبا كما ياتي و كذا الطيلسان

ال، و بالكاارة و غير ذلك، و ال ياهم تحريم لبس المخيط عموما أصه
قد ورد االذن في لبس المحرم الرداء و االزار بل األمر بهما مهن غيهر

  و تقييهد تقييد بكونهما غير مخيطين و تخصي  العام بغيهر مخصه
في الوسهط المطلق بغير مقيد ال يجوز فانهما كثيرا ما يكونان مخيطين

ذلكأو في األطراإ أو مرفوين أو مرقوعين، و لم يرد النهي عن 

 474: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
انهم كثيرا فالحکم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العاماة و كان •

، ا بالقيما يستنبطون القواعد الكلية من الصور الجزئية عمال 
مجال المقال هنا واسع لكن فتوى جمع من المتهاخرين و دعهواهم و •

ن لالجماع مع موافقة االحتياط تقتضي تعين العمهل و االغمهاع عه
(.قده. منه. )ضعف الدليل

 474: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
هُ إِعَادَةُ بَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِيصاً اسْتُحِبَّ ل11َ« 5»•

الْغُسْلِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَهدَ « 6»-16433-1•

ةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِهي حَمْهزَ
مِيصاً لَبِسَ قَثُمَّ -سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ: قَالَ

.قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ
.209-65-5، و التهذيب 4-328-4الكافي -(6)•

330: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْهنِ زِيَهادٍ عَهنْ « 1»-16434-2•

رٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْاَ
لَ أَنْ قَبْهفَلَبِسَ قَمِيصاً -إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ: ع قَالَ

.يُلَبِّيَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
.8-329-4الكافي -(1)•

 331: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
وَ كَهذَا الَّهذِي قَبْلَههُ « 2»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُهوبَ وَ •

.«3»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ
.210-65-5التهذيب -(2)•
.من هذه األبواب13ياتي في الباب -(3)•

 331: ، ص12وسائل الشيعة، ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
لَبِسَ مَا يَحْارُمُ عَلَاىبَابُ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ أَكَلَ أَوْ 13« 2»•

أَوْ تَطَيَّبَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ وَ التَّلْبِيَةِالْمُحْرِمِ 
مِ« 3»-16437-1• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْهنِ الْقَاسهِ

تَ لَبِساْ إِذَا : عَنْ صَاْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَهالَ
هُ فَأَعِهدِ أَوْ أَكَلْ َ طَعَاماً لَا يَنْبَغِهي لَهكَ أَكْلُه-ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَکَ لُبْسُهُ

.الْغُسْلَ

.232-71-5التهذيب -(3)•

332: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ « 4»-16438-2•

وَ لَها -بْوَ لَا تَطَيَّهفَلَا تَقَنَّعْ إِذَا اغْتَسَلْ َ لِلْإِحْرَامِ : أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَتُعِيدَ الْغُسْلَ

.231-71-5التهذيب -(4)•

332: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَهنْ أَبِيههِ « 5»-16439-3•
إِنْ: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّههِ ع قَهالَ

لَكَ فَلَهبِّ وَ أَعِهدْ غُسهْ -لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِکَ لَا يَصْلُحُ لَکَ لُبْسُهُ
.الْحَدِيثَ

من البهاب 5، و أورده بتمامه في الحديث 3-348-4الكافي -(5)•
.من أبواب تروك االحرام45

332: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 

.«6»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•
من 4من الباب 2ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث -(6)•

. ابواب بقية كاارات االحرام

332: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
هُ بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الطَّيْلَسَانَ وَ لَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ بَلْ ي36َ« 5»• نْكُسهُ

لنَّهْهيُ اسْتِحْبَاباً أَوْ يَنْزِعُ أَزْرَارَهُ وَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا مَا وَرَدَ ا
عَنْهُ

نِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْ« 6»-16817-1•
رِمٌ إِلَّا لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْ: عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.الْحَدِيثَأَنْ تَنْکُسَهُ 

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
أحاديث5فيه 36الباب -(5)•
مهن 1، و أورده بتمامه فهي الحهديث 2617-340-2الاقيه -(6)•

.من هذه األبواب35الباب 
 475: ، ص12وسائل الشيعة، ج •

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّهدِ « 1»-16818-2•

سَأَلْ ُ : بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَاْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ
انَ يَلْهبَسُ الطَّيْلَسهَ -أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ

وَ فِهي كِتَهابِ عَلِهي  ع لَها -نَعَمْالْمَزْرُورَ فَقَالَ 
نِي فَحَهدَّثَ-يَلْبَسُ طَيْلَسَاناً حَتَّهى يَنْهزِعَ أَزْرَارَهُ

لُ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِمَخَافَةَ-ذَلِكَكَرِهَأَبِي أَنَّهُ إِنَّمَا 
.عَلَيْهِ

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
رٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْ« 2»-16819-3•

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ

-إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِهلُ•
.فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُالْاَقِيهُفَأَمَّا 

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَهلِ عَهنْ أَبِيههِ « 3»وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ •

عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَهنْ مُحَمَّهدِ بْهنِ
.«4»أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ 

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّهدٍ عَهنْ « 5»-16820-4•

بْدِ اللَّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَ
:ع فِي حَدِيثٍ قَالَ

.وَ إِنْ لَبِسَ الطَّيْلَسَانَ فَلَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ•

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ« 6»-16821-5•

: أَحَدِهِمَا ع قَالَ

هُ• لَ فَقَاا-سَأَلْتُهُ عَمَّاا يُکْارَهُ لِلْمُحْارِمِ أَنْ يَلْبَساَ
.يَتَدَرَّعُهُ« 7»يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً 

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
•______________________________

.7-340-4الكافي -(1)
.8-340-4الكافي -(2)•
.2614-338-2الاقيه -(3)•
.1-408-علل الشرائع-(4)•
مهن البهاب 5، و أورد ذيله في الحهديث 1-346-4الكافي -(5)•

.من هذه األبواب51من الباب 3، و صدره في الحديث 44
.2618-341-2الاقيه -(6)•
.واحدا-في المصدر زيادة-(7)•

473: ، ص12وسائل الشيعة؛ ج 



48

لبس المخيط للرجال-الساد 
فيهه ينبغي أن يجتنب في إحرامه الطيب كله، و أكهل طعهام يكهونو •

ين ، و ان يكشف رأسهه و محملهه، و ال يتهزو ال يلبس مخيطا، طيب
 يدل على بزينة، و ال يصيد و ال يأكل لحم صيد، و ال يقتل صيدا، و ال

ج و صيد، و ال يدهن بشي ء من االدهان طيبا و غير طيب، و ال يتهزو
ال يزوج و ال يجامع و ال يباشهر النسهاء بشههوة و ال يلمسههن و ال

ن المحهض يقبلهن، و يكون ثيابه مما تجوز الصالة فيها و أفضلها القط
.و ال يقتل الجراد، و ال يرتمس في الماء

301: ؛ ص(للشيخ الطوسي)االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
رة، و أما ما يجتنبه فالنساء رؤية و سماعا و ضما و تقبهيال و مباشهو •

، و ، و االدهان الزكية، و ما خالطه شي ء من ذلك، و الصهيدالطيب  كله
ة الداللة عليه، و الجدال، و الكذب، و حك الجلد حتى يدمي، و إماط

بس و لاالشعر عن الجسم، و ق  األظاار، و طرح القمل عنه، و قتله، 
حمل، ، و تغطية الرجل رأسه، و المرأة وجهها، و التظلل في المالمخيط

[ ها ظ]و عقد النكاح له و لغيره، و قطع شجرة الحرم، و اختالء خاله، 
ا لهم و قتل شي ء من الحيوان عدا الحية و العقرب و الاأرة و الغراب م

في شيئا منه، و الاصاد، و الحجامة من غير ضرورة و النظر« 1»يخف 
« 3»و حمل السهالح و إشههاره اال « 2»المرآة، و االغتسال للتبريد، 

.للمدافعة

202: الکافي في الفقه؛ ص
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لبس المخيط للرجال-الساد 
الكف: ذكر•
.واجب و ندب: و هو على ضربين•
ة و أحدهما، فعله ياسهد الحه ، و يوجهب الكاهار: فالواجب على ضربين•

.اآلخر، ال ياسد، بل يوجب الكاارة
لهى و الثهاني العقهد ع. الكف عن الجماع قبل الوقهوإ بهالموقاين: فاألول•

لهق يستوي في ذلك محلالتههن و محرمهاتهن، و ح: النساء، و النظر إليهن
و ، و الجهدال صهادقالابس المخايطو الرأس، و الطيب إال خلو  الكعبة، 

يهة كاذبا، و صيد البر، و الكحهل األسهود، و الهدهن الطيهب الهريح، و تغط
ك الرأس، و الحجامة، و تقليم األظاار، و التظليل من غيهر ضهرورة، و حه
أكهل الجلد حتى يدميه و ترك ما يسقط معه شعر لحيته، و إخراج الدم، و

.فهذا كله واجب. صيد صاده محلل أو محرم، و الداللة على الصيد

106: ص؛ (سالّرديلمى، )النبويةالمراسم العلوية و األحکام 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
اء و لبس المخهيط للرجهال كهالقمي  و السهراويل و القبه-السادس•

وج و ال يجوز لبس ما يشهبه بهالمخيط كهالقمي  المنسهبل أشباهها
ال األحوط االجتناب من المخيط و لهو كهان قلهياللبد،و المصنوع من 
لمخهيط نعم يستثنى من المخهيط شهد الهميهان ا، *التكةكالقلنسوة و 
.**النقودالذي فيه 

.و إن كان األقوى جوازه* •
لوسط مخيطين في ايکونان و يجوز لبس اإلزار أو الرداء اللذين **•

.مرقوعينأو في األطراف أو مرفوين أو 
421: ، ص1تحرير الوسيلة؛ ج 
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لبس المخيط للرجال-الساد 
اارة، جاز،لكن األحوط  الكلو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط 16مسألة •

.ارةو لو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جاز و عليه الكا

 422: ، ص1تحرير الوسيلة، ج 
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مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لَبِسَ إِذَا الْمُحْرِمَ 
ا بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَكَلَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ سِوَى الصَّيْدِ أَوْ لَبِسَ مَه8« 3»•

لَا يَحِلُّ لَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ
مِ« 4»-17472-1• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْهنِ الْقَاسهِ

قَهالَزُرَارَةَ بْنِ أَعْايَنَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ 
أَوْ -سَهُسَمِعْ ُ أَبَا جَعْاَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُاُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْ

لُههُ وَ هُهوَ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِهي لَههُ أَكْ-لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ
يْ ءٌ-مُحْرِمٌ هُ وَ مَانْ فَعَلَا-فَفَعَلَ ذَلِکَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْاهِ شاَ

.مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لَبِسَ إِذَا الْمُحْرِمَ 

نِ وَ عَنْهُ عَنْ صَاْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْ« 5»-17473-2•
يَلْابَسُ الْقَمِاي َ-الْمُحْرِمِسَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ : قَالَ« 6»الْعِي ِ 

.عَلَيْهِ دَمٌمُتَعَمِّداً قَالَ 

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لَبِسَ إِذَا الْمُحْرِمَ 
مهن البهاب 6، و أورده في الحديث 1287-369-5التهذيب -(4)•

.من هذه األبواب10
.1339-384-5التهذيب -(5)•
فهي و كتب( هامش المخطوط)سليمان بن الاضيل -في نسخة-(6)•

ظاهرا بخهط غيهره -و أضاإ( سليمان عن العي )هامش المخطوط 
.رحمه اهلل

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لَبِسَ إِذَا الْمُحْرِمَ 
للَّههِ وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ ا« 1»-17474-3•

أَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّههُ -ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِي  أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ
مْهراً أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَ-لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَ ُّ مِنْ قَابِلٍ

.بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ

 158: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لَبِسَ إِذَا الْمُحْرِمَ 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ « 2»-17475-4•

بٍ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَا
هُ وَ هُهوَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُ: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْاَرٍ ع قَالَ

وَ مَهنْ فَعَلَههُ -أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ« 3»فَاَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً -مُحْرِمٌ
.مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لَبِسَ إِذَا الْمُحْرِمَ 
لَّههِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْاَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ ال« 4»-17476-5•

: الَبْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْاَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْاَرٍ ع قَه
فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْاثُ « 6»فَعَلَيْهِ -مِنْ حَجِّکَ« 5»لِکُلِّ شَيْ ءٍ خَرَجْتَ 

.شِئْتَ
.«7»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ : أَقُولُ•
•______________________________

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لَبِسَ إِذَا الْمُحْرِمَ 
مهن 3، و أورد قطعة منه في الحهديث 239-72-5التهذيب -(1)•

.من أبواب تروك االحرام45الباب 
.1-348-4الكافي -(2)•
.أو ساهيا-في المصدر زيادة-(3)•
.104-قرب االسناد-(4)•
.جرح -في المصدر-(5)•
.فعليك-في المصدر-(6)•
مهن أبهواب 31و فهي البهاب 3من الباب 2تقدم في الحديث -(7)•

.من هذه األبواب4من الباب 1كاارات الصيد، و في الحديث 

157: ، ص13وسائل الشيعة؛ ج 
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مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لَبِسَ إِذَا الْمُحْرِمَ 
ن9ْ« 1»• فٍ بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا لَبِسَ ضُرُوباً مِنَ الثِّيَابِ لَزِمَهُ لِكُهلِّ صهِ

فِدَاءٌ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا
مِ« 2»-17477-1• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْهنِ الْقَاسهِ

أَلْ ُ أَبَها : عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَهالَ سهَ
قَالَ -إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَااحْتَاجَإِذَا -الْمُحْرِمِجَعْاَرٍ ع عَنِ 

.عَلَيْهِ لِکُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُو ُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَههُ إِلَّها أَنَّههُ قَهالَ مِهنَ •
«3»مُخْتَلِفَةًالثِّيَابِ 

 159: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لَبِسَ إِذَا الْمُحْرِمَ 
زٍ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَهنْ حَرِيهمُحَمَّدُ •

فيهه 9البهاب -(1. )«4»عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْهوَهُ 
حديث واحد

.1340-384-5التهذيب -(2)•
.2623-341-2الاقيه -(3)•
.2-348-4الكافي -(4)•

 159: ، ص13وسائل الشيعة، ج 
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